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Om morgenen ... kl. 4. og strax derpaa ophidst af lasten endoel fuld.

vane lægorj og farqvens. og ind bogsoert paa cayen, ladet baglaat i til

set.

Eftermiddag. hendted med baaden 58 stk. mahugneri planckar market C fra

hr. Thalbizer og bragt ombord. siden hendtet prammen ombord igien. I dagj

hafde de 5 tilforn meldte tømmermænd ombord igien. Dito calfagtod uden

bords om styrbord....

om morgenen gik strax i arbeide med at lade baglast i pramman laadset Z.;

pram fuld. I dag_haft til forn meldte 5 tømmermænd ombord og calfagted

som tilforn. Hafde en lammefiærding og grøndt til cahytten og for de

syge til forfriskning.

Eftermiddag. Hendtet ombord fra nr. 1 til nr. 20 fader suicker for det

høyl. compagniets reining. market.édä ved det første blev ophidst i

skibet blev fyrt 5 4 pd. canon skudd og hidst flag og giøs. Hafdo 5 af

captein Jansons mathroaser ombord til at hielponx. os. Generallon spid-

ste ombord hooa capt. selvogh?. Capt. Selvogh gaaed sail: destinort til

Kiøbenhavn. ...

um morgenen kl. 4 .... begyndte strax at lade baglast i prammen laadsot

i dag 2 prame fuld. Hafde tiixorn meldte 4 matroser Ira capt. Jansen

tu at hlelpe folket. ' "'"

Eftermiduag. Henatot med baaden 50 stk. mahagoni planskor mod tilført

meldte mark., kiøbt xlsk tal cahytton. I dag havde de tilforn meldt.

tømmermænd til at calfagto som tilforn, men capt. Kiercko Gaards bag.

tømmermænder var kun: den halve dag os ombord, hendtet prammon ombord..

om morgenen ”. hendtot de 5 tømmermænd ombord som tilforn saa og fikk

dj tilforn meldte 4 matroser og 4 dito fra capt. Bilhugger, Brugt til

agentens gaard 12 lægerj og 7 farqv. Kiøbt kaal til cahytten og de Byg..

Hendtet ombord een bands lading sucker af det høyl. compagniets narko.

Eftermiddag, passat vind og vorlo landsot den sidst. baglant i pramme:

lovort don igion til cayon. I dag bokommot i alt ombord 24 fl. sukker

som er ialt ombord 44 fl? ...

an morgen.: ... hondtot de 5 tilforn noldto tømmermænd, og ombord til-

lige mod de tilført meldte 8 natronor. Ophidat een doel læger og fcrqv.

op af agter lasten fuld…at rand . Dito indbragt paa oayen, giort rødig

i pioon for at atugo sukker fader.

Eftermiddag. tønmornænderno færdj mod calfagtingon uden bords om styr-

bord, bogyndt om bagbord. Hendtot ombord 35 fl.? sukker morges son giør

79 hul 11. 1 rd engæ run til rangSOlg. 



93 ;'
Om morgenen, holdtot tilforn moldto tømmermænd ombord og 4 matroser fra

captoin Jnnuon. Tønmorlældono gaat til sit calfagto arbeide. Hondtet i

dag 31. fl? suckor mørk. & no fra 80 til 110.

Eftermiddag, bortstugot ovormoldto fl. J lasten. Passat vind og varl.

Baasmandon, matros Frederich xruaonog dito Puder Holm syge. Opmaalot dei

i gaar ombord koma. fl? run holdende 411 potter....

( Herfra har on anden skrevet protokollen) om morgonon... kl.8. ...sattc

woros jolle paa land, og 2 tømmermænd gisk i arbeide ved samme, at kal-

fagtro og smør., noml. capt. Potoraens.og capt. Kaases tømmermænd. Bo— &

kommot 45 på. oxckiød og endeol grønt ombord til mandskabots forfrisk—

ning.

Eftermiddag. Windau ostl. og 080. Passat lufte...nattode inden og uden

bords. Sammo + Anders sckaaning syge. ...

om morgenen kl. 4 udporodo fikk igion ombord 4 tømmermænd og 4 matro_

sur. latroaorno var fra capto Bildhugger saa Og de 2 tømmermænd fra

capt. Kiorgaard, dj lo tømmermand fra capi. Petersen og den 4. fra capt.

Kaan. 2 af dem qalfactrod gillingon agter, og de andre 2 Kalfagtrod

mellom dækkcto _

Eftermiddag Hondtodo i dåg ombord 30 radar suckor morbæg no fra. 111

til 140. hvoraf een baadslanding ombord kommet med capt. Kølsch; baad,

saa og hondtot 2 gang. røod lif; med vores baad. Stuedo ofon anførte

bort i lasten. Baadsmandon haft 4 mand at akib mande til voyrn. Palast

vind og vario Samme aygoo og..

Om morgenen og fikk ombord 5 tømmermænd som gikk i arbeide at calfaotro

mellom dækket, saa og fikk 4 matroaor fra capt. Bildhuggor kongen om.

bord og til hiolpo Baasmandon fikk 4 mand til vqyrs at skibmandos. Vin-

den ost» og GNU travat lufto

Eftermidggg. Ombord ført og bortstuget udj lasten 4 fader suckor mark..

6%? noo'l41 til 1449 saa og ombord hondtet en baad Røed træ. Tømmermæn

den. continuorto i forommoldte arboydou Om aftenen klæå7 satte som sad—

vanligt dj fremmede arbeidsfolk fra bordeo styrmand Bock,matros Peder

'Holm og Frederich Kruse og opløbor Anders Sckaaning syg.

Om morgenona.ooxhlätltdn hendtodo ombord dj tilforn meldte 5 tømmermænd

nemlu 1 fra capto Petersen, 1 fra capto Kaas, 1 fra capt. Moon og 2 fra

capt. Kiergaardo Fikk_og 4 matroser ombord fra capt. Kiorgaard som ar—

beydot. Bokommot skilpaddo kiød ombord og nogét grønt til fdrfriaknin g

for cahytton og de sygoo

Eftermiddag . hondtodo i dag ombord 44 fader zuckor mark”. & no fra

145 til thai 188. Bokommet l fad zuckor ombord fra capt. Soelberg 1 b.—

taling til Captain Kønigs storboo. I dag indkom capt. Heindrich Rasmus-

sen Schmith frq Forrøo førend huckor galliassen Nørd stiernOn kaldet.

Doctor Biering i aften været ombord hos styrmand Beck som lagde syg. 
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om morgonon... de forommeldte 5 tømmermænd og 4 matroser igion ombord

samme syg. ollers .....

komon os til hiolp. Tømmermændene calafactod mellem dækket. J land brugt

til agenten fra kayen af 14 f. jernbaands Vand læggoser og 4 dito farc-

kens. vinden ostl. passat luft og vsyrl.

Eftermiddagen.3n kiste med klæder ombordkommon tilhørende den tømmermand

som capt. hafde talt med om at fare med os. Hendtet en baad røed træ

ombord,-same bort stunt udj lasten. Baadsmand haft 4 mand til voyra at

skibmando. Indkcmmon idag en engelsk slave heller at snovakib mod 120

slaver. Samme syge. ... ——_'——_————N—N*

om morgonsn....Hendtot 4 af de fornmoldto tømmormænd ombord som gick i—

gien jwork at calfaetre mellom dæckot. capt. Moons tømmermand kunde ikke

komme. Forommoldto matroser fra capt. Kiergaard kom og ombord. Baasman— .

den haft 4 mand til voyrs at skibmando,reston i arbeyde at stuv udj lan—

ten. Vinden ostl. 030 og uNo. passat verl.

Eftermiddag. hadtet 6 fade Buckor ombord mark. fra no 189 til 194.

saa og 75 st. mahagulo plancher, nan; bort stuat udj lasten. styrmand

uoek, soilmago, do tiltorn meldt. 2 matroser og drengen Olle 2111111

Erichzen syg. De fremmede folk ombord bragt og kl. 8 vagten opsat med 2

mand , som sodvanligt natten over godt veyrl.

Om morgoncn ... 4 mand til voyrs at skibmando, Lættode begge atænge vahdt

paa tippon, forsaa og calfatrodo samme, Hondtot med baadon ombord fra

agenten 58 st. mahaguno plancker. Hafto do tittommeldte 4 tømmormænd om-

bord , som calfactred mellem dækket og blev dermed færdj.

Eftormiddag. Capt. Petersens tømmermand gick bort til middag saasom han

blev syg og icke kunde arbeyda, Jland bragt baaden til cayen og der sét

paa land for at repareres. I dag ingen fremmede matroser haft til hielp,

Vinden østl skyet luft. Samme syge.....

Om morgenen .... hendtede ombord 45 pd. oxekiød og 9 på. lama kiød saa

og een deal grønt til m&ndskabets forfriskning.

Eftermiddag. I dag kongens quarters folk haft frihed at gaa i land....

Styråand Beck frisk. nattade uden og inden bords... tilforn meldt. syge

Opløber Agia j nat været i land.

om morgenen.... gick strax i arboyde at lætte under vandtet og steget.

Haft 4 mand ombord til hiolp af capt. Kaases folck, saa og haft capt.

Kiorgaardn ober og undertømmormand paa cajeh, at arboydo ved baaden. By—

kommot capt. soolbergp baad ombord til at bruge saa længe wores atoed

paa land.

Eftermiddag. Passat vind og veyrl. Continuerlig heale dagen i arbeyde

ved tackelagien at forsee. om aftenen kl. 6% sat de fremmede folck og

tømmermænd ombord. Iairøsar Peder Holm, Kruse, Claus Larson, seilmagor

og drengen. ollé Erichsen syg. ..... 
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om morgenen. .. gikk strax i arboydo at nedsatte Vaterstaggt, og androi—

ede kryssningon paa bugs friits vutingon? 4 matroser fra captoin Kaas

igien været ombord, saa og de fofrige 2 tømmermænd i arboyde paa kajen

med baaden.

Eftermiddag. Andsatto under vantet og stage. vinden ostl. og DSO passat

veri. forommoldto af mandskabet syge. om aftenen kl. %? dj fremmede folk 3

og tømmermænd ombord sat. .....

om morgonnn.... tilforn meldte matroeor(4) fra capt. Kaas, og Kiorgaards

2 tømmermænd ombord igicn j forrige arboydo, saa og capt. Jansen: tøm.

mernand kommet ombord for at reparere woro forro nære. Lættcdo mæS|n81

vantot og kryds valtot og andaattc samme igion.

Eftermiddag..hnndtgdo i dag 1 fad suckor morkifQ? no. 195, saa og 4 bulle

bommuld mørk. KOGC no 1 til 4'. Vinden 030 og SOtraVat luft og lidet

smusk rogn. tilforl meldt. syge afifolkono, om aftenen som sedvalligt

dj fremmøde folk tillige med tønnornænderno ombord sat. Kl. 8. sat vag—

ten, natten over paaut vind skyet luft.

on morgonon.... styrmand Rung. mod 6 mand faret mod ohaloupdn need til

agontons hun: og hondtot i dag 150 inhallorodo baller: Parforico tobak

mørk. & no fra 1 _til 150. Begge capt. xiorgaards tømmermænd i land ved

baaden paa kajon. Gapt. Jansons tømnormand færdj ned forre'nærset, for—_

bedrodo randen paa agtor kandton af store mærsot.

Eftermiddagon . I dag-captoin Kiølsol og captein noen gaaen til 59518

herfra. Blev og mod captoin loøon mod sendt brev til Directional. Vinden

ost & oso lahar kulilg pageat luft. Bofandt at krydsraaen var gandsko

gionnon roddon i midten, tacklodo samme af og tog need, nogle af folkene

i arboydo at vovlo undervantcno. I dag ingen fremmede matroser haft om-

bord. Om aftonon eat tømmermændono om bord......

-Om morgenen ... hondtodo begge Kiergaarda tømmermænd som gikk igion i

arbeide ved baade: paa kajoh. Captain Jansons tømmermand gick i verk

mod at giøro con krydsraao af den gamle hiommo cassorode berginno raae,

hvorpaa mitten blev lagt en 2 toms tyck oege plancko til staal( skaal

Eftermiddag. fik i dag ombord i skibet 48 fader sucker alle merkotäå

thraf de 304 mo fra 196 til 225 kom—fra plantagion Printzossen med densa

pram, dj andro 18 fra no. 226 til 243 hendtet med vores baad fra told—

bodan. Passat vind og veyrlig. Céssoredo den needtagne krydgraae som var

gandsko ubrugelig, Om aftenen kl. 6 satt tømmermændene ombord. Samme syge

Natten tiltagende stærck travat veyrl. og regn med torden og lynild.

Läverdag Om morgenen... fikk 4 tømmermænd ombord, neml. capt. Kiergaards 2 som

_ 20. aug. gick i arbeide ved baaden paa kajon. Capt. Jansens og capt. Paterson:

gick j arbeide med forommmoldte kryds raao, som og til aftenen blev fær-

dj, folckelo i arbeide mod at stue bort udj lasten, naa og bortstuedo

ecddeol farkenaor mellem dæckot, mod Kiøbenhavnå vand, som Var omstyrtgt

af læggersono paa kajen. 
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Eftorniddag. Hele dagen continuorto mod stæreke travator &! alt!… og '

—OSO mod starck rogn. Bart stund. møllen dæckot og eendeol gf tøn..r.|ndg

vahro goodl. Kl. 6 tømmermændolo ombord sat. Kl. 8. sat vagten op, ngg.

ton.aftagondo kulling, opklaret luft. Tilforn mildt. sygt.

Om morgonon ... bekommot 45 pd. oxokiød til mandskabet: forfrsikning,

saa og_oondoel grøndt.

Eftermiddag. Dronningens quarters folck 5 dag haft frihed at gaa i land:

vinden oatl. og UNO klar og skyet luft. ... tilforn meldte syg..

( hor cr don almindelig. skrift igion) Om morgenen ... hondtot bog. cnpt

Kiorchogaardn tømnormænd og dito en fra capt. Pettersen som blev sat j

arbeid; paa baadon som stocd paa cajon. foickono ombord capsalved paa

staaondos roqukabon,nohn af den været i lasten at bqrtstugo eendool

røod træ., som Uj hondtodo fra agenten: ned banden. Bøokoren mod 2 mand

været paa cajon og thiærct oendeel af farqv. Saa og opfyldt logon méd

Kiøbenhavn: vand.

Eftermiddag( den andre skrift igion)Hendtot ombord 2 f. auckor mork.ic?

.. 244-245. vinden ostl. og 030 klnr skyet luft, passat veyrl. obsadt

don tilgiordp krydsraao og tackledo samme til. om aftencn kl. 6 handtot

tømmermændene fra cajen og bragt dem ombord.......

Om morgenen... hcndtet tømmermændene som var j dag kuna 2 nemlig Peder—

sens og Xiorgaarda under tømmermand, hvilke gick igien j arbeide vad

baadon, og til aftenen fisk den færdj. Bøckeren med 2 negre i land paa

cajon i forommoldte arbeideo Folckeno ombord j arbeide at lapSalYo og

skibmande reodskabot,noglo j arbeide udj lasten at stuve eendeel røoed

træn bort, som kom ombord i dag med wores baad. '

Eftermiddag. vinden ostl. pasat vind og veyrl. Captain Sckarfhøo fra

xilbonhavn, saa og øen ongl. captein ved navn Schott farende under dansk

flag, i dag gaaon aeil herfra Dostinort bogs ad Arendahl & Helland. D.

3 forbonoldto matroser friske, aeilmag. og drengen olla Erichsen syg.

Om artpnon som sedvanlig sat tømmermændene ombord. ....

dm mbrgonon....hendtode Pedersens tømmermand og Kiergaards Undertømmor—

mand ombord, som gick i arbeide at calfactre paa Skandsen. 2 mand j land

paa cajen at velte baadon rundt om paa .. gen, folckene ombord i arbei—

de at tiltackle under raaono og bragte samme tver skibs. Baaamandon med

2 maid j land paa cajon at thiære baaden inden og udenbords, saa og

smurte den under med kalck owen paa thiæren.

Eftermiddag. hendtode og een baad røed træe, stuet samme bort udj lasten

vinden ostl. & OSO pasat luft og veyrl. seilmag. og drengen Olle Erich—

sen syg. Om aftenen kl. 6% sadt tømmérmændone ombord. J dag bekomået

een tømmermand ombord, som var undtaget af-capteinsn for at fahro med

skibet ved navn Anders Laxot..... 
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om morgenen som sedavanligt udpored. fick bage eapt. Kiergaardg tømmer—

mænd og Pedersens tømmermand ombord som gisk igien i arbeid. at calfac—
tro paa skandson. Folckone ombord i arbeige at skibmando 'og labsalvo.

Vinden ost og ONO klar og skyet luft. Haft eendeel skibs arbeide i dag

paa dokket hvoraf er blowen udsøgt uspiselig brød.

Eftermiddag. nogle af folckono tvepken dæcks at bortstue eendeel farkon—

ses Kiøbenhavna vand, som var hcndtot ombord fra eajen. Om aftenen kl. 5.

satt baaden i vandet og roet med samme ombord. opsatte igien schaluppon

paa cajan for at repareres, og bragt. capto Soelberg sin baad igion som _

wj hafde haft til laands saa længe wores stoed paa land. Om aftenen som

sedvanligt dj fremmede tømmermænd ombord sendt. J dag tømmermanden som

skuldo fare mod os bleven owerlevsrot sin inventarium, tillige med den

med skibet udgaaende undertømmermands sin tømmorkiåto med det dorudj fun—

dene reedskab som protocollert findes pagina. oooo

Om morgenon.…..Gick strax i vnrk med at sætte stængerne og rærne op,

skrabto bramstængeno paa dæckot og Satto dem og op, forommeldte 3 tømmer—

mændkalfavtrod paa skandson. Hente ombord l td? tiære og BGO bandsplittor

som capteienen hafde kiøbt til skibet.

Eftermiddag. Vinden østl. pasat luft og verlig. andsatto stang. vanter

og atago, og gick i værk med at labaalvo stonge og bramvandt og bardun—

nerne. I dag udsøgt lispdo uspiselig skibsbrød. Om aftenen kl. 6% sag

tømmermændene ombord… Kl. 89 sat vagten Op, natten øwer passat vind og

veyrligo

Om morgenen og.. hendtede forommeldte 3 tømmermænd ombord som kalfactrode

paa skandsono woros ogen tømmermand i land paa cajon at reparere paa wa—

res schalupoo Folckeno i arbeide at skibmando og lap5alve til 1111: værn.

Hendfedo og 1 baad_røet træn ombord fra agenten saa og bekdmmet i dag ll

fader Sucker merk:i£g nor fra 246 til 256. vinden ost1._pasat_1uft og

veyrl. l dito mark IF no 1 & tilhørende capteinen. 4 mand udj lasten

at bortstue røet træo

Eftermiddag. Tømmermændenen færdj paa skandsen med at kalfactre, satte

dem ombordo Gick saa i værk med at skrabe begget af skandson. Seilmagor

frisk, drengen 0119 Erichsen endnu syg, mester Sixtus syg i land.....

om morgenen.oo.spuledo inden og udønbords. skrappode og skurredé Skandsen,

med sand og muursteenoo Kl. 8 tilsat flag og giøa. Bekommet ombord 45 pd.

oxekiød og aendoel grønt til mandskabots forfriskning.

Eftermiddag. Kongens gnarfers folck i dag haft frihed at gaa i land. Pa—
. &,

sat v1nd og veytrlo =D.o.

om morgenenoono baadsmands %äkigå og 6 mand fahret need med lahton og

hentede 4 farkens med pyt vand need bragt til agontens i jern bealagno

lægers” Tag igien fra agentens 3 farkens til vande Wores tømmermand i

land paa cajen at arbeide paa schalupon, hafde eén mand med sig til'hielp 
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Folckena ombrod skrabede master og stænger tillige med klyverbomnen…-_

Eftermiddag.vinden ostl. passat verl. smurt master og stænger mod harpix

Bentod ombord fra agenten l baad ræed træ. , kom og ombord 8 fader Bucket

mark. & fra 257 til 264 tillige med 4 fader dito mark. IF no 2,3,4 og &

5. Kl. 6% hetoda tømmerménden ombord fra cajen. seilmageren forbedrede

det & slit forro mærsseil. Drengen Olle Erichsen syg. .....

Om morgenon .... sat tømmermanden i land paa cajen til sit forrige arbei—

de.Folckeno ombord i arbeide at sværte alle rærno tillige med bugaprydet,

saa og master og stænger paa fornødne stæder. Baaden faret need ofter oén

ladning røed træ som kl. 9% kom tilborde. Captainen kiøbt i dag 2 faar,

12 stk. høns og 3 stk. giæs til forfriskning for hiemreisen.

Eftermiddag. vinden ostl. passat verlo continuerlig i forrige arbeide,-

Seilmageron i arbeide at forbædre seilonn. Om aftonon kl. 6. hentet tøm—

mermandon ombord fra cajon. matr. claus Larsen og drengen Olle Erichsen

syg. Kl. 8. sat vagten op, natten godt verlig.

om morgenen som sedvanlig udpored. Baadsmanden med folckene continunred

i arbeyde til veyrs at skibmande, labsalve og sværte, nogle i arbeide udj

lasten. Tømmermanden med 1 mand i land paa cajen ved schalupen. Vinden

ostl. passat vind og veyrl. Seilmagoren forbedret paa seilene.

Eftermiddag, stuede eendeel røed træ bort udj lasten, jskaar endeel lø…

bende reedskab, labsalvet bram og stang bardonneno. Om aftendn hengto

stellingor ud om bagbords side langs skibet. skibede skrabes og giordo

klart til at skrabo skibet.....

om morgenon .... folckeno gisk strax i arbeyde at skrabe skibet uden—

borda. Fick idag ombord mdd capt. Pedersens baad 2 baade ful med rød træ

, hentede og et fad suckor ombord mørk. LF Vinden ostl. passat luft og

verl.-Henten ombord måd vores egen baad 10 fader sucker som kom fra plan—

tagion Princesssn…merk.i?€? no fra 265 til 274. og 3 fader dito.samme

merke fra 275 til 277.

Eftermiddag J dag indkommet capt. Jons winter fra Ferrøa, førende 1 hu—

cker gallius . Folckenon continuerlig i forrige arbeide . Mod aftenen

smurte skibet uden bords om bagbord med terpentin, forfarede.stillingone

til styrbords side.....

Om morgenen ... folckena strax i arbeyde at skrabe skibet udenbords om

styrbordo continuerlig heels dagen i samme arbeide. Vinden ostl. og 030

passat luft. J dag ombord kommen med Capt. Knud Pedersens baad 62 stk.

mahagumo plancker og 2 baade fulde med tobak ialt 218 imballeredo baller.

Eftermiddag. tømmermanden arbeidet paa schalupan i land paa cajon. Seil-

mageren forbedret paa seileno. Hood aftenen blev klar med skrabningen og

fisk samme side smurt med terpentin. matros Claus Larsen og drengen Olle

Erichsen syg. Kl. 8. sat vagten op, natten OWer paasat Vind og veyrlig.

Om morgenen ved sedvanlig tiid udpored. Satte tømmermånden i land paa 
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cajen at arbeide paa schalupen. Krængede skibet og smurte det rundt om

j vandgangen med tiære og kalk. med samme og sværtede og terpentinedo

udenbords. Fick j dag ombord 2 td. skibsbrødt og 1 td. erter saa og 8

smaae fustagier brød og 2 fierdinger smør.

Eftermiddag. I dag indkommen capt. Wolf Bryhen Smidt fra Algier. Vinden

ostl. passat luft. Tømmermanden klar med kalfacktingen uden bords paa D

echalupen. beiode natorne med harpix. seilmageren forbedret paa eeileno.r

Om morgenen.....bekommet ombord 45 pdo oxekiød og grøhdt til mandskabet:

forfriskning.

Eftermiddag. vinden ostl. passat verlo Dronningens quartere folck i dag

haft frihed at gaa j lando .... nettet uden og inden bords. .....

( herfra igien er den almindelige skrift)om morgenen..... Baadamandsmeht—

med 6 mand i baaden faret efter pøtt vando xl. 9. kom dj med 7 farqvenerl
fuld tilbage. Bidet samme ower siden, siden folckot j skibmanding ved

tackelagion.

Eftermiddag. Capt. Pettersens folck med deres baad bragt os embord fra

herr Thalbitzer 320 packor tobak merk; å? Tømmermanden j land paa cejen

og forbædret paa schalupen mndvændig. Om aftenen som sedvanlig nettet

uden og inden bords, munsro Reimer, matros claus Larsen og dreng Olle E—

richsen syg. .

Om morgenen.... folckene i fornøden skibs arbeide, tømmermanden ved for-

rige og færdj, 2 mand ved ai malle same tillige med aarer og hager med

grund farve. J land sendt til herr Thalbitzer 5 fustagier skibsbrød.Kom

ombord med baaden igien 9 td. hvid caA;ZI—€;;;£_Å;;Z£ÆZET_E;27;STSfÆ11 9

Vinden ostl. passat verl.

Eftermiddag. Jeg tillige med assistenten og bage styrmændene & obermester

ren faret j land for at være i forsamling hos agenten. Om Aftenen kl. 6%.

kom wj ombord igien... tilforn meldte syge.....

om morgenen udporet kl. 4% slet giort reendt skib. Baadsmandsmahten med

6 mand j baaden faret efter vand. Kl. lO kom dj tilbage igien med 10 fur—

qvenefpøtt vand hidste same ower.og bort stuede dem i mellem dæckot. ei—

den baasmanden haft folckene j arbeide med tackelagien. Cgpt. Godtskesen

gaaed til seils destineert til Kiøbenhavn, hvor med jeg til den høye Di—

rection sendte min ringe skrivelseooo.

Eftermiddag. Ombord bakommet l td. hvide arter og 2 svin som jeg kiøbte

af captein smedt til skibs provision,nattet uden og inden bords som til—'

forn, munsro Reimer frisk, dj andre tilforn meldte endnu syge. ....

om morgenen.... siden med alle mand gick i arbeide med a£ slaa. seileno

under, og der med continuerede til alle sammen.var under slagen, undta—

gen_mesand. passat vind og verlig.

Eftermiddag, Capt. Knud Pettersen med deres baed_bragt ed ombord 296 
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10., sept.

Søndag

11. sopt.

land:; _

12. sept.

105"

packer toback merk- ? og 50 packer merk'l—B Om aftenen som sedavnlig
nattet uden og inden bords; tilforn meldte 2 syge......

om morgenen..... skibmandet til veyrs ved tackelagien, mallet spejlet

paa skibet, tillige med gallerierne og gallionen, Capt. Eiign Giøngo

gaaed til seils destinert til Kiøbenhavn, hvor med aeg sendte min ringe

skrivelse til den høye Direction.

Eftermiddag. Capt. Hans Rasmussen smodt gaaed soil dastinert til færøe

Passat vind og verlig. Sat vores schlup i fra cajen og bragt den til bor—i

da..... til forn meldte syge.....

om morgenén ... giort seilenn løs for at tørres. givet skibet lidet hæld

og kalket og tiærot det rundt om i vand gangen og torpentinod det oven

om, tømmermanden ved fornøden skibs arbeyde, Vinden ost syd ost og østl.

skyet luft. _

Efter middag. nikonmot ombord 250 ? skibsbrøed, og hentet fra agentoms

gaard24 ledige Vand farqvona, Kl. 4% slot giort aoilloncn fast siden

skrabot og giort roendt under skandson og j folckonoe logar.Sammo syg....

Formiddag... hondtot ombord 45 pd. oxokiød og 10 på. lalokiød tillige

med urter og grøndt til alle mands forfriskning....det & skibsfolok haft

frihodtil at gaa. j land. paasat vind og voyrlig.

Efterniddug.... munnr. Hoffmann og aoilmagoron tilligo ned tilført meldt.

By8.ocoooo

roriiddag...o laadumandsmnhtol mod 6 mand j baade: faret ind til Thalbit-

zera gaard og der afholdtot j 2 gang. 72 ledige avnnd farqvone og brugt

ombord, iolckono ombord under slaget miaianon og andet fornødent skibs—

arbeido. Vinden østl. stiv kuling passat luft.

Eftcrm' dag, hondtot med banden ombord fra agcntona huua 82 packor tobaek

merck ' tilligc mod 150 packet mørko HB fra 1 til 150. munsr. Hoff-

mann Var j laid, mon dock icke ret frisk endnu, hondtot 2 f. suckor fra

toldbodonmork. CB no 1 og 2… og 2 dito mørket IF no 6 og 7 som ieg haf—

to kiøb for content af de af mig indcallorodo auctions polger efter afdød

capt. xønigo claus Larsen frisko soilmagcr og 0110 ärichnen syg. Kl. 8.

satt vagten op natten over godt voyrlig.

om morgenen ... hendtet ombord 10 farqv. pøtt vand og 6 farqv. Kiøhcnha -

vand som laa paa cajon, siden folckot i lasten edndool og nogle j mellom

dæcket for at bortstuge dot ombord komne.

Eftermiddago munsr. Hoffmann kom ombord som hafde været j land, Tømmer—

manden giort klampor, folcket skibmanded til Voyrs. vinden øntl. frisk

kuling paasat luft. tilforn meldte syg.......

om morgenen strax gick i arbeide og lættedo bagbords anker mod baaden og

bragte det under kranen,Sid8n lætted styrbords anker Og varpede een goed

Caballengde bæden ud imod rewet. J soellens opgang hidset blaae flagøt

og fyred et 4 pdo canonskud tillige med fore merso lØSoKl- 8% load Styr— 
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bords anker falde, udstack 2 bugter tou, og forseedt touet med fornøden

klæning i klyssot, siden fortøyet bagbord ut med kabeltou og varpanker..

Eftermiddag. vinden nordl. og østl. frisk kuling passat luft. Passagerer

søren Kinast kommet ombord, derefter indsat b&aden og schulupon.uiort

rødig dæck need skudt bagbords tou alle ting opklaretiæxiä færdj for at"

varpo ud og soille, ved soellons needgang, giort fore mæraoil fast, ha !

led flaget need, nuttet uden og inden bords. kl. 8 sat vagten op natten f

ower godt voyrl.

om morgonon kl. Bi udpored giort roonåt skib. Kl. 5 1/4 affyrto et 4 på;

canon skud for at faa banden ombord som var bestilt til at xxxpnxnnxnt

hiolpo ar varpe os ud, der efter foer jeg 5 land for at afholdte all.

brev og documentor fra herr Thalbitzor. Sama tiid kom under loodsen on—
/

bord. Eftersoodt skibets dybgaaondo befandt det at lige dyb agter 14%

food og for 13 3/4 food. Baade: kom os ombord som var Capt. Kiorckogaari

folck og bord dito Smodta og Soelbergs& & Pettersenu, og Kaasoaæ Bilhu_/

gore gick de da j arboyde ower vinde ankorot horin. vinden slap og af?

giort fore mærseil løs, fyrt sail skud kl. 7. Same tiid hafdo ankeret

for kranen alle baadone forud, og bogsorto dj os ud j mollom refvcno,dor

paa kom jeg ombrod og var oxpederet, tillige kom ombord jumfru Wemolhøy

og munar. Jacop Grim(Grine) som skulde medgaae for passagerer, den tiid

wj udkom under sand rivot blev det lidet kuling,af *x* ONO paasat luft.

& j mollom travat lufto Giort bego mersseil løs skiødet og ophidset sam—

me. Elo omtrent 9 slot der paa [& saluttered med 9 canon skud, blev igion

besvaret med 3 fra den kongelige arrivierede barqve, derpaa klareroto

jeg baadena og dj gick fra borde, og siden braste ved vinden og back for

at bie efter hro Thalbitzer som j capto Soelbergs jolle kom ombord. Ved

hans bortgang blev fyret 7 canon skud, satte wores jolle ind, og j Jesu

nafn satte til alt hvad træcke kunde, styrt kurs NNV.

 


